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van de redactie 

 
Het is weer Advent, die mooie tijd waarop we ons mogen bezinnen op het jaarlijkse 
kerstfeest, het feest van Gods menswording. Zijn we er klaar voor of moeten we nog op zoek 
naar andere wegen, op onze schreden terugkeren? 
De vorige editie begon ik met het virus, mij niet realiserend, dat het vandaag de dag nog zo 
duidelijk onder ons zou zijn met zoveel impact. In de mededelingen vanuit het 
maristenoverleg leest u wat de consequenties zijn voor traditionele maristenbijeenkomsten. 
Gelukkig inspireert het ook tot mooie meditaties. Bernhard Jeunink wil ze graag met ons 
delen. 
Verder leest u naast bezinnende artikelen weer veel nieuwsberichten. 
De deadline voor het inleveren van kopij voor het maartnummer is 14 februari 2021. 
Ik wens u allen nu al fijne kerstdagen en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar: in liefde 
verbonden en hoopvol vooruitblikkend. 
 
Peter Müller 
 
 

nieuws van de fraters 

 
vacature 
De Nederlandse fraters zijn actief bezig al hun werkzaamheden te borgen door e.e.a. in 
stichtingen onder te brengen. Daar is al vaker in de Schakel melding van gemaakt. 
Op dit moment wordt er gezocht naar een teamleider. Daarvoor is een advertentie 
opgesteld: 
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“Congregatie Fraters Maristen Nederland en Stichting Leerhuis Westerhelling zoeken een 
teamleider voor het team van begeleiders en vrijwilligers verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de activiteiten die plaatsvinden binnen Stichting Leerhuis Westerhelling. De 
teamleider geeft leiding en draagt als beheerder van de panden en terreinen zorg voor de 
noodzakelijke facilitaire randvoorwaarden.” 
De volledige tekst is te vinden op https://www.reliwerk.nl/2020/11/gezocht-teamleider-5-
12-nijmegen/ en op https://www.knr.nl/organisatie/vacature.asp?vacature_id=298; en 
binnenkort ook op de website van de fraters maristen (https://leerhuiswesterhelling.nl/). 
De vacature staat open tot 5 december. 
 
Constituties en Statuten 
Op 7 oktober, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, heeft Br/Fr. Ernesto, 
Generaal Overste, de tekst van de Constituties en Statuten, die door de Heilige Stoel zijn 
goedgekeurd en op 1 november 2020 in werking zullen treden, aan het Instituut 
overhandigd. De gedrukte tekst wordt begin januari 2021 verstuurd. Het document is al 
beschikbaar in Pdf-formaat op de website van Rome en de vertaling in het Duits is 
begonnen. Aangezien we ons momenteel concentreren op de verdieping van de levensregel, 
heeft de Provinciale Raad besloten te wachten tot volgend jaar om zich meer te 
concentreren op de grondwetten en statuten. 
bron: Brief van de Provinciaal, N° 9, Jaar 2, 20 oktober 2020 
 
Raad van Missie 
In juni 2017 werd de Raad van Missie opgericht om de missie (scholen en projecten) van 
onze provincie te coördineren. Het omvat 3 broeders/fraters (PJ McGowan, Michael 
Schmalzl en Robert Thunus, na 2 jaar vervangen door Albert André) en 3 leken-Maristen 
(Aisling Demaison, Conny Stuart en Paul Cummings). Met het oog op de ontwikkeling van de 
missie werd besloten het team uit te breiden met twee nieuwe leden die zich hier kort 
presenteren (red.: voor de Schakel één nieuw lid) en die deelnamen aan hun eerste online 
vergadering op 19 juni. 
Anderzijds hebben de huidige leden deze dienst voor een tweede termijn van drie jaar 
aanvaard. Ik bedank ze allemaal voor hun beschikbaarheid en voor wat ze in de praktijk 
hebben gebracht. 
Mevrouw Judith Rotink – judith@leerhuiswesterhelling.nl 
"Mijn naam is Judith Rotink (31 jaar) en ik ben voorzitter van de Stichting Leerhuis 
Westerhelling, een van de Maristenprojecten in Nederland. Samen met Roel en mijn één 
jaar oude zoon Noah woon ik in Nijmegen. Ik werk als scheikundeleraar op een middelbare 
school. Voor mij is het contact met andere projecten in de provincie een belangrijke reden 
om deel uit te maken van de Raad van Missie. Ik heb het contact dat ik tot nu toe heb gehad 
altijd erg inspirerend gevonden.” 
 
bron: Brief van de Provinciaal, N° 9, Jaar 2, 20 oktober 2020 
 
 

 

https://www.reliwerk.nl/2020/11/gezocht-teamleider-5-12-nijmegen/
https://www.reliwerk.nl/2020/11/gezocht-teamleider-5-12-nijmegen/
https://www.knr.nl/organisatie/vacature.asp?vacature_id=298
https://leerhuiswesterhelling.nl/
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nieuws van de paters 
 
uit Hulst 
Op dinsdag 8 september vierde de communiteit dat Joop Reurs 50 jaar geprofest was. Net 
voor het avondeten arriveerde Wim van Broekhoven, gelegenheid voor een borreltje ter ere 
van het professiejubileum van Joop en de komst van Wim. Op woensdag 9 september 
arriveerden de verhuiswagens uit Uithoorn. De oude kamer van Jan Snijders is nu de plek 
waar Wim woont. Op zaterdag 12 september, feest van Maria’s Naam, vierde de 
communiteit dat broeder Paulus 75 jaar was geprofest en Willy Weemaes 60 jaar. Ook Ton 
Bun was aanwezig. Willy ging voor in de Eucharistieviering. Op maandag 14 september 
vertrokken zeven van de acht leden van de communiteit naar het Bezinningscentrum 
“Emmaüs” in Helvoirt voor de retraite. Op vrijdag 18 september, na een zeer mooie retraite, 
keerden we, vermoeid terug naar Hulst waar de verbouwing van de keuken en linnenkamer 
al was begonnen. 
 
uit Enschede 

 
 
Op de datum van de verjaardag van bishop Henk (29 sept) was de communiteit van de 
Bovenzaal, met de familiekring van Henk, in Lievelde rond zijn recent geplaatste 
grafmonument. Ter gedachtenis werden bloemstukjes geplaatst, enkele psalmen gebeden, 
en alle paters, broeders en Zusters Dienaressen van Loreto en Enschede bij de voorbeden in 
Gods hemels licht en vrede aanbevolen. Op het graf van Henk staat nu een steentje 
geplaatst dor de familie van Henny (= Henk) met het opschrift “Met God”. De tekst is 
gekozen door de 
kinderen van 
vader 
Kronenberg, 
omdat hen sterk 
is bijgebleven 
dat hun vader 
dat steeds zei, 
als hij van huis 
wegging. 
Vanwege de 
coronamaatregel
en bleef de 
samenkomst 
simpel, geen 
koffie, geen 
drankje en geen 
soep met 
broodjes. Dat 
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was op het laatste moment besloten, zoals zes maanden tevoren bij de begrafenis van Henk. 
Het samenzijn op het kerkhof van Lievelde deed toch weer goed. 
 
 
uit La Neylière 
In La Neylière kon men na de zomer de draad niet zomaar weer oppakken. Er komen wel 
diverse groepen, meestal kleinere, maar grote en belangrijke bijeenkomsten en conferenties 
zijn afgelast. Binnenshuis worden  de veiligheidsmaatregelen strikt in acht genomen.  Op 12 
september werden het gouden professiefeest van Jimmy McElroy en het 60jarig 
professiefeest van Jan Hulshof gevierd. Voor de gelegenheid werden Jean-Marie Blocqeau, 
de fraters maristen van Chazelles en Pontcharra en de zusters van St. Joseph van Chazelles 
uitgenodigd. Op 20 september was er in de parochiekerk van St. Symphorien-sur-Coise een 
zondagse eucharistieviering ter nagedachtenis aan Paul Loubaresse, waarbij velen blijk 
gaven van hun medeleven en sympathie. Op 19 en 20 september waren  in La Neylière open 
dagen in het kader van Monumentendag (Journée du Patrimoine). Honderd bezoekers 
kregen een Powerpoint presentatie te zien en werden rondgeleid door kapel, oratoire, 
Oceaniëmuseum en Espace Colin. De enthousiaste reacties van de bezoekers deden goed. 
(PM: Elders in deze Schakel leest u nog een uitvoeriger bericht over de beide jubilarissen.) 
 
uit Bougainville 
Het diocees van Bougainville (Noord-Salomons) heeft een nieuwe bisschop gekregen als 
opvolger van Bernard Unabali, zelf opvolger van onze Henk Kronenberg. De nieuwe bisschop 
is Mgr. Darius Kalouza, van Poolse herkomst, 52 jaar oud en lid van de MSF, priester gewijd 
in 1993. Hij was als missionaris werkzaam in Mendi, in de Highlands, en werd bisschop 
benoemd van Goroka (dus opvolger van Henk te Maarssen SVD) in 2016. 
 
Peter Westerman 
 
 

jubilarissen aan het woord 
 
De paters Jan Hulshof (diamant) en Jimmy McElroy (goud) zijn lid van de communiteit 
van La Neylière. Ze delen met ons hun gedachten bij gelegenheid van de viering van hun 
jubilea. 
 
Jimmy McElroy (Ire) schrijft: “Een van de 
ervaringen in mijn werkzame leven die mij het 
meeste vreugde heeft gegeven zijn de 
schoolreizen die ik mocht maken! Ik vond het 
met name leuk om met St. Mary’s College 
Dundalk naar de West End-uitvoering van de 
podiummusical ‘Wicked’ te gaan. Een nummer 
ervan heet ‘Defying Gravity’ (de zwaartekracht 
trotseren). Die titel beschrijft goed de 
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gevoelens die ik heb, nu ik mijn 50e verjaardag van mijn Maristenprofessie vier. 
Sinds 1970 is er veel gebeurd. Natuurlijk zou ik gek zijn om niet dankbaar te zijn. De 
afgelopen 50 jaar waren een tijdperk van verandering en ik wil die verstaan als ‘een revolutie 
van tederheid’. Een ander nummer uit dezelfde musical heet ‘For Good’. Twee van de zinnen 
daarin zijn: ‘Ik weet dat ik ben wie ik vandaag ben omdat ik jou kende’. En: ‘Wie kan zeggen 
dat ik ten goede ben veranderd, maar omdat ik jou ken, ben ik voorgoed veranderd’. Voor mij 
is dat een vrij goede samenvatting van wat ik wil zeggen. Dank u, Heer hierboven, en dank 
aan u allen." 
 
Jan Hulshof (NL) schrijft: “Jimmy en ik hebben samen onze jubilea gevierd. Om eerlijk te zijn 
vierde Jimmy het echte ‘Jubileum’, aangezien het Joodse volk werd gevraagd om de ‘Bazuin 
van het Jubeljaar’ slechts om de 50 jaar te laten schallen! Ik vierde mijn ‘echte jubileum’ 10 
jaar geleden, maar de mensen hier wilden niet dat ik nog 50 jaar moest wachten, dus zat ik 
naast Jimmy in de kapel van La Neylière. 
Het jubileum, een bijzondere 'dag van genade', deed me opnieuw beseffen dat, als het 
Woord van de Heer een licht op mijn pad is geweest, dat alleen is omdat anderen de lamp 
vasthielden: mijn ouders, mijn 
novicemeester, pater Jo di Silva en mijn 
vele medebroeders en vrienden. Een 
jubileum is ook bedoeld om een nieuwe 
start mogelijk te maken, een soort 
“reset”, (als marist en anderszins). In het 
kort betekent dat ‘met Maria in geloof 
op weg gaan naar het onvoorziene’, 
zoals op ons Generaal Kapittel van 1977 
werd gezegd. Ik hou nog steeds van deze 
zin, hoewel ik toegeef dat pater Paddy 
Corcoran sm een punt had, toen hij bij 
diezelfde gelegenheid opmerkte dat iemand soms meer geloof nodig heeft om naar het 
voorziene dan naar het onvoorziene te gaan!" 
 
bron: EUROINFO, Editie 145, oktober 2020 
 
 

uit het maristenoverleg 
 
Op donderdag 24 september kwam het maristenoverleg bijeen op de Westerhelling. 
Aan dit jaarlijkse overleg nemen de volgende personen deel: pater Ton Bun, frater Gerard de 
Haan, frater Jacques Scholte en de lekenmaristen Irma Eltink, Peter Müller, Bernice Reintjens 
en Femke Schuiling. 
Er werd tevreden en dankbaar teruggeblikt op 4 nummers van de Schakels en de 
bezinningsdag voor de eerste zondag van de Advent 2019 en het bezinningsweekend aan het 
begin van de veertigdagentijd 2020. 
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Bij vooruitkijken kwam het coronavirus op ons pad. Na ampele overwegingen besloten we 
zowel de bezinningsdag eind november 2020 als het bezinningsweekend in maart 2021 geen 
doorgang te laten vinden. 
We kijken hoopvol vooruit naar de bezinningsdag op zaterdag 27 november 2021 en het 
bezinningsweekend van vrijdag 11 tot zondag 13 maart 2022. 
 
Peter Müller 
 
 

presentie van maristen in Europa 
 
Presentie van de paters maristen in Europa was het thema van de raad van de provincie. De 
provinciale raad trad op 4 en 5 november jl.  in overleg met de landelijke 
vertegenwoordigers van de acht West-Europese landen waar de paters maristen 
vertegenwoordigd zijn. De vergadering werd in vier afzonderlijke sessies gehouden via het 
moderne medium van zoom. Fysiek bij elkaar komen was niet mogelijk vanwege strikte 
coronaregels.  
Gelukkig biedt de digitale techniek toch mogelijkheden om met elkaar contact te 
onderhouden en de hoogst noodzakelijke informatie met elkaar uit te wisselen. Het blijft 
natuurlijk beperkt. Sociaal en fysiek contact is niet te vervangen door digitale zoomsessies. 
Een overzicht van getallen laat zien hoe kwetsbaar de aanwezigheid van ons in Europa is 
geworden. Volgens recente gegevens zijn er in de landen van Europa 170 paters en broeders 
maristen met een gemiddelde leeftijd van 75,5.  De Nederlandse groep staat nummer 1 met 
de hoogst gemiddelde leeftijd van 81,8, met de Fransen op een goede twee plaats van 81,4. 
De communiteit in Noorwegen is de jongste communiteit met een gemiddelde van 67 jaar. 
Getallen zeggen niet alles maar geven wel een richting aan welke kant het uit gaat. Wij delen 
in de ontwikkelingen van de meeste religieuze instituten in Nederland en West-Europa die 
zich te verhouden hebben tot een toenemende vergrijzing en het uitblijven van nieuwe 
aanwas. 
Onze aanwezigheid in Europa blijft in de komende jaren gericht op een zo kwalitatief 
mogelijk mariale en gemeenschappelijke religieuze levensstijl met zorg en aandacht voor 
elkaar en voor ieder in onze naaste omgeving.   
Vanuit deze passie dragen naar vermogen meerdere medebroeders actief bij aan plaatselijk 
apostolaat en verlenen  gastvrijheid zoals in het centrum van Londen, Toulon en La Neylière 
en bieden in Sahagún ( Spanje) een onderkomen aan pelgrims op weg naar Santiago de 
Compostella.   
Op al die plaatsen is er dringend behoefte aan jonge krachten die zich met hart en ziel willen 
geven aan het met woord en daad present stellen en uitdragen van het evangelie in onze 
wereld.    
 
Ton Bun 
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Marie-Françoise Perroton, lekenmarist 
 
De Missiezusters SM (SMSM) waren van plan op 15 
november in de kerk van St. Nizier in Lyon stil te staan bij 
het feit dat Marie-Françoise Perroton 175 jaar geleden 
naar Oceanië vertrok. Ze zien haar niet als stichteres, 
maar wel als pionier en gangmaker van hun congregatie, 
waarvan ook Theresia Martens, Agnes Baert, Pauline 
Boekema (zus van Jakob) en Willy Fermont (zus van 
Boudewijn) lid waren. Marie-Françoise was de eerste 
vrouw die als lekenmissionaris naar de Pacific ging en lid 
van de Derde Orde (lekenmarist). Reden genoeg om 
aandacht aan haar te besteden. Hier volgt een korte 
schets van haar leven, ontleend aan het boek “Figures 
Lyonnaises de la Foi” (Parole et Silence 2014). 
Marie-Françoise Perroton werd geboren op 6 februari 
1796. In de tijd van  de Franse revolutie was dat “de 18e van de Regenmaand van het jaar 
IV”. Haar ouders woonden aan de Rue du Plat d’Argent in  Lyon, nu de Rue Thomassin. Ook 
al geldt Marie-Françoise Perroton als pionier van de Missiezusters van de Sociëteit van 
Maria, ze wordt vooral gezien als de eerste vrouwelijke lekenmissionaris van Oceanië. In 
Lyon leidt de familie Perroton een eenvoudig bestaan. Haar moeder werkt haar leven lang 
als borduurwerkster en haar vader oefent diverse beroepen uit: garenverkoper, 
pruikenmaker en colporteur. Hij sterft in 1811, 48 jaar oud. Maar hij kan lezen. Dat is 
belangrijk, want uit alles blijkt dat Marie-Françoise goed onderricht heeft genoten. Ze gaat 
naar een internaat van de dames Caillot, waar ze assistent-onderwijzeres wordt. In de 
aloude parochie St. Nizier heeft ze diverse vrienden. Omdat ze met haar moeder inwoont bij 
de familie Janmot, leert ze daar hun zoon Louis (1814-1892) kennen, die later een bekende 
schilder wordt. Via hem zal ze ook in contact komen met de kring van jonge katholieke 
intellectuelen uit de tijd van de Restauratie en de Julimonarchie. Ze ontmoet er o.a. Frédéric 
Ozanam, oprichter van de Vincentiusvereniging. 
Haar eerste communie in 1807 laat een  diepe indruk bij haar na. Ze voelt zich 
ondergedompeld in een intens religieus klimaat.  Dat heeft niets verbazingwekkends in  een 
stad waar het geloof ondanks de Franse revolutie diep geworteld is. Tal van bezoekers 
komen naar Lyon, de oude hoofdstad van Gallië, en vertellen er over nieuwe ontwikkelingen 
overzee. Zo groeit er in de stad een vurig missionair elan, aangewakkerd door de priesters 
van het diocees die naar de Verenigde Staten zijn vertrokken. Sommige van hen zijn daar 
bisschop geworden en vragen het thuisfront om ondersteuning. Als vanzelf komt Marie-
Françoise terecht in het genootschap “De Verspreiding van het Geloof”, dat door Pauline 
Jaricot, een goede bekende van haar, is opgericht. Ze wordt er “chef de dizaine”, “leidster 
van tien”.  Pauline heeft  zo haar eigen systeem:  ieder lid betaalt contributie en werft 
vervolgens negen andere leden, die op hun beurt hun contributie afdragen voor het 
missiewerk overzee. Het blijkt voor Marie-Françoise een goede voorbereiding op haar 
levenswerk. 
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Later zal ze zeggen dat ze al heel vroeg “jaloers was op de vrouwen die door God geroepen 
werden om met missionarissen samen te werken”. Ze kan dus beschouwd worden als een 
voorvechtster van het soort christelijk feminisme, waarvoor Madeleine-Sophie Barat (1779-
1865), stichteres van de Dames du Sacré-Coeur, in 1840 een lans brak – we hebben het nu 
niet over de feministische ideeën van de 21e eeuw – toen ze schreef : “Meer dan ooit is de 
hoop op het heil van mensen gebaseerd op het zwakke geslacht. In onze eeuw zien we hoe 
mannen vrouwen worden; maar getransformeerd door het geloof kunnen vrouwen mannen 
worden.” Ook een andere vrouw komt in beeld, de zalige Anne-Marie Javouhey (1779-1851), 
stichteres van de Soeurs de St. Joseph de Cluny, die door opeenvolgende Franse regeringen 
als gesprekspartner geraadpleegd werd.  
Ook Marie-Françoise, een onbekende onderwijzeres, slaat haar vleugels uit en stort zich in 
een avontuur dat toen voor een vrouw onvoorstelbaar was. Wanneer haar moeder in 1838 
sterft, komt ze alleen te staan. Ze kent ook niet  het vangnet van een religieuze congregatie. 
In die situatie voelt ze zich persoonlijk aangesproken door een oproep uit Oceanië aan het 
adres van vrouwen in Frankrijk. In 1843 publiceren de Annales de la Propagation de la Foi 
namelijk een brief van vrouwen uit Wallis, een eilandje in Polynesië, die “vrome vrouwen” 
uitnodigen naar het andere uiteinde van de wereld te komen. Deze vrouwen van Wallis 
hebben pas zes jaar eerder het evangelie leren kennen, ze zijn gedoopt en gevormd en ze 
willen dat de paters maristen op Wallis hulp krijgen van zusters: “We vragen dringend 
zusters die ons iedere nuttige kennis kunnen bijbrengen, waarover ze beschikken.” 
Marie-Françoise heeft niet het nodige geld voor de overtocht, maar ze weet de kapitein te 
bewerken van een schip dat gecharterd is voor het vervoer van missionarissen. Eerste 
stuurman Auguste Marceau (1806-1851), die in 1849 lekenmarist zal worden, is 
polytechnisch ingenieur, neef van François Séverin, de bekende generaal van de Franse 
revolutie. Hij is overtuigd  van de noodzaak van missionaire expansie. Ze schrijft hem een 
brief en zet hem onder druk: “Als… het Gods wil is dat ik vertrek, zal hij u het antwoord 
dicteren.” Niettemin aarzelt Marceau. In 1836 heeft Rome het apostolisch vicariaat van 
West-Oceanië aan de paters maristen toevertrouwd en zij delen in dit gebied van Oceanië de 
lakens uit. Ze hebben weliswaar hun eigen zusters maristen, maar ze voelen er weinig  voor 
deze zusters in hun missiewerk te betrekken. Marie-Françoise krijgt dus van hun kant 
nauwelijks enige aanmoediging. Niettemin slaagt ze er in zich op 15 november 1845 op 
persoonlijke titel in Le Havre in te schepen op de “L’Arche de l’Alliance”. Het wekt geen 
verbazing dat kapitein Marceau al gauw van haar zegt: “Ik heb geen vrouw aan boord 
genomen, maar een man. Tijdens de hele reis heeft ze geen enkel moment blijk gegeven van 
aarzeling of zwakte.” Tijdens de reis, die  een jaar duurt, wordt ze lid van de Derde Orde van 
Maria (lekenmarist). Op 25 oktober 1846 gaat ze in Wallis aan land.  
We kunnen ons de levensomstandigheden daar vandaag moeilijk voorstellen. Het klimaat is 
op zijn zachtst gezegd verrassend. Tropische ziekten zijn aan  de orde van de dag en de 
sanitaire voorzieningen zijn uiterst gebrekkig, zeker voor mensen die anders gewend zijn.  
Armoede is het lot van iedere dag, zoals Marie-Françoise in 1853 schrijft: “De armoede hier 
is extreem.” In 1872  klinkt deze ervaring nog steeds door, wanneer een pater marist – ze is 
dan al vele jaren op Futuna -  over haar schrijft: “Ze heeft gebrek aan kleren en ze draagt al 
jaren lang geen schoenen meer.” Maar ze zet door en leert de taal, stap voor stap, met alle 
problemen die missionarissen meemaken. Er verzamelt zich rond haar een groep meisjes die 
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haar leven delen. Malia Falakika, zoals iedereen haar noemt, wordt al gauw het bezielende 
centrum van een echte en vurige geloofsgemeenschap.  
In 1854 gaat ze naar Futuna. Ze heeft dan zowel op materieel als op geestelijk gebied heel 
wat pijnlijke ervaringen meegemaakt. Ze krijgt weinig of geen erkenning van haar bisschop, 
Pierre Bataillon, nota bene een marist. Bovendien zijn het eenzame jaren. Er komen geen 
andere vrouwelijke missionarissen uit Europa. Wel onderhoudt ze steeds briefcontact met 
het thuisfront in Lyon. Pas vanaf 1858 voegen zich andere pioniers uit Europa bij haar. 
Uiteindelijk gaat ze zuster Maria van de berg Karmel heten (Malia Kalameli). Ze wordt 
opgenomen in de congregatie Notre Dame des Missions, waar de Missiezusters van de 
Sociëteit van Maria uit voortkomen. Ze sterft, bijna totaal verlamd, in de nacht van 9 op 10 
augustus 1873. 
Marie-Françoise wilde  lekenmissionaris  zijn en het heeft iets paradoxaals dat ze na een 
ingewikkeld proces aan de wieg blijkt te staan van de Missiezusters van de Sociëteit van 
Maria, de vierde tak van de maristenfamilie. Al met al krijg je de indruk dat ze liever een 
eenvoudige aan God toegewijde leek was gebleven. Haar avontuurlijk leven laat vooral twee 
dingen zien: allereerst hoe belangrijk het is te luisteren, wanneer een beroep op je gedaan 
wordt, en vervolgens hoe vrouwen hebben moeten vechten om erkenning van haar rol bij de 
verkondiging van  het evangelie. Marie-Françoise wist zich helemaal in te leven in de cultuur 
van Polynesië. Een jaar voor haar dood, toen de koloniale machten in de Pacific volop actief 
waren, schreef ze: “Wij zijn vrouwen van Futuna en we willen onze onafhankelijkheid 
behouden.” Net als die andere missionaris uit het diocees Lyon, Pierre Chanel (1803-1841), 
werd Marie-Françoise een waar beeldmerk van Futuna, waar beiden hun graf hebben. 
Hoewel het woord in haar tijd nog niet bestond, is ze een mooi voorbeeld van inculturatie.  
 
bron: Jean Etèvenaux, Françoise Perroton et Suzanne Aubert, Réponses féminines à l’appel de 
l’Océanie, in : Figures Lyonnaises de la foi, Parole et Silence 2014, pp. 86-90 (vertaald en 
lichtelijk bewerkt door Jan Hulshof) 
 

 
meditatie in coronatijd 
 
over Johannes, Paulus, de schoenen van Petrus Canisius, de “opmars” van het christendom 
en over de moeder van Jezus in Kana 
 
“Het laatste evangelie”, zo heet het boek (1e deel) dat Jan Nieuwenhuis, dominicaan, in 1994 
uitbracht. Het boek gaat over het Johannesevangelie, dat inderdaad als vierde, als laatste 
evangelie is ontstaan in de jaren tussen 90 en 100 na Christus. Volgens een oude traditie 
werd het vierde evangelie geschreven door Johannes, de zoon van Zebedeus, toen hij op het 
eind van zijn leven in Efese, nu in West-Turkije, verbleef. Daar had hij een christengemeente 
gesticht. Johannes zou ook bedoeld zijn met “de leerling van wie Jezus hield”. Aldus de 
Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV van 2008, waar de katholieke kerk van Nederland aan 
meedeed. De citaten in deze meditatie komen uit de NBV. Behalve in één geval. 
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Jan Nieuwenhuis hechtte nogal aan de boektitel, omdat de Johanneïsche kring een heel 
eigen stempel heef gedrukt op alle overgeleverde materiaal over Jezus en Zijn zending: 

 eigen sleutelbegrippen zoals eeuwig leven, geloof, oordeel, liefde, kennis, grootheid 
(of heerlijkheid) 

 ook hanteerde Johannes een felle scherpe toon waarmee hij discussieerde met 
andersdenkenden uit eigen kring, maar ook met andere Joodse volksgenoten, vooral 
in het zuidelijke Judea, en heel bijzonder in het hooghartige Jeruzalem met zijn 
tempel. Alleen daarom al is het beter, aldus Jan Nieuwenhuis, het woord Judeeërs te 
gebruiken in plaats van “de Joden”. 

 
Johannes wilde op enige afstand in tijd, maar zeker niet afstandelijk, vertellen over het 
optreden van Jezus, over diens verhoging op het kruis en over diens opstanding. 
“Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, één voor één, opgeschreven zouden 
worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven zouden 
moeten worden.” (Jh. 21,25) 
Johannes wilde ook alles, wat hij met Jezus had meegemaakt als “de leerling van wie Jezus 
veel hield” (Jh. 13,23), nog eens goed overdenken en “conclusies” trekken, ook voor de 
toekomst. Er kwam me een soort Denker voor ogen, le Penseur van Rodin (1881), zittend, 
hand onder de kin. Toen ik dit tafereel opzocht op mijn iPad, schrok ik: de Denker stelde 
Dante uit de Divina Comedia voor, zittend voor de hellepoort. “Toch maar niet”, dacht ik. 
Dan kunnen we Johannes beter vergelijken met bijvoorbeeld een journalist, die zich ook 
duider noemt. Want dat deed Johannes: het hele Jezusgebeuren nog eens overdenken en 
duiden. En ik dacht: als Johannes al duidt en uitlegt, dan wordt het wel “link” als ik op mijn 
beurt ook weer gedeeltes van Johannes ga duiden. Toch wil ik het proberen. 
 
In dagblad Trouw van 8 juni 2020 las ik over het verslag van EO-presentator Kefah Allush: 
waarom dat verhaal van het christendom van bijna 2000 jaar geleden zo’n succes werd, 
maar ook een mysterie blijft. “In de voetsporen van de apostelen” stond er boven dat 
verslag. Daarin begint K. Allush bij de dood van Jezus en onderzocht hij hoe een “obscuur 
groepje mensen” de wereld verovert met een verhaal, waar volgens Allush “heel veel haken 
en ogen aan zitten.” Ik citeer:  

Stijn Fens: “Wat maakte dat christendom nou zo succesvol in die eerste eeuwen?” 
Kefah Allush: “Natuurlijk speelde de neergang van het Romeinse rijk een rol. Het ene 
grote verhaal verdwijnt en het andere  - dat van Christus -  komt ervoor in de plaats. 
Het is een verhaal dat aanslaat bij de massa, dat perspectief biedt. De apostelen dit 
verhaal met een enorme hartstocht en zijn bovendien bereid tot het hoogste offer. Ze 
aarzelen niet hun leven te geven voor hun Heer. Al die dingen kun je begrijpen. Maar 
er is ook iets dat het verstand te boven gaat, dat ervoor heeft gezorgd dat het verhaal 
een snaar heeft geraakt die door is blijven klinken. Omdat het verhaal van Jezus in veel 
dingen niet voldoet aan de wetten van een goed verhaal. Jezus stierf geen heldendood 
en heeft zich als een lam naar de slachtbank laten leiden. Waarom dat verhaal bijna 
tweeduizend jaar geleden nou zo’n succes werd, blijft toch ook een mysterie.” 
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S F: “Zitten er in dat verhaal, van dat obscure clubje dat met het verhaal van Jezus de 
wereld veroverde, elementen waar christenen in ons land iets van zouden kunnen leren 
zodat hun geloof weer aan kracht zou winnen?” 
K A: “Jij gaat nu van de veronderstelling uit dat ik vind dat die verovering weer plaats 
moet vinden.” 
S F: “Wat zou daartegen zijn?” 
K A: “Wat zou ervoor zijn?” 

 
Aansluitend bij het verhaal van dat obscure clubje uit het interview boven, Paulus komt er 
ook eerlijk voor uit, dat bijvoorbeeld de gemeenschap van Korinthe, die hij zelf gesticht had, 
menselijkerwijs ook niet veel voorstelde: 

 Er dreigen scheuringen binnen de gemeente. 

 En zelf voelde Paulus zich als leider heel onzeker (1 Kor. 2,1 e.v.). 

 “En jullie zelf, Korinthiërs, zijn ook niet van hoge afkomst.” (1 Kor. 1,26) 

 En de verhouding Joden-christenen en de christenen uit de heidenen was telkens een 
probleem, ook in andere plaatsen. Hoe hield je ze bij elkaar? Een levenswerk voor 
Paulus! 

 En wat had Paulus zelf niet allemaal te verduren gehad! Ik citeer 2 Kor. 11,23-27: 
“Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik 
heb harder gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen 
ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. 
Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben 
driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb 
driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven.  
Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en 
vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van 
schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en 
dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren.” 

 
Alles bij elkaar geeft dat ons ook te denken over de kerk van West-Europa nu, van Nederland 
in het bijzonder: 

 Het hoort blijkbaar ook tot de kerk, waar Paulus zoveel voor over had, dat ze het 
Geheim van Christus maar moeilijk kan “doen landen”. 

 Het geeft te denken, 
o dat er voortdurend spanningen zijn in haar gelederen. 
o dat er zonde is en misbruiken zijn 
o en dat ze de nodige talenten en menskracht mist. 

Om nog maar niet te spreken over “de bruiloft” van het Lam uit Openbaring van Johannes 
(19,7-8): 

“Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het 
lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend 
linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.” 
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Maar zover is de kerk nog lang niet. Ze is nog geen zegepralende kerk. Maar Johannes (was 
hij de evangelist?) zag het zo gebeuren in de verre toekomst. Hij was verbannen naar het 
eiland Pathmos, dat zo’n 50 km van West-Turkije lag. Daar droomde hij en “zag” hij in de 
toekomst de kerk in West-Turkije en mijmerde. Maar… (wordt vervolgd) 
 
Bernard Jeunink 
 
 

een keuze maken 
 
“Wat is dat moeilijk, een keuze maken.”, zei een deelnemer in het Leerhuis Westerhelling. 
Het was warrig in zijn hoofd. Veel kwam er op hem af en het leek of alles vroeg om keuzes te 
maken, steeds maar weer. Hij wilde niet kiezen. Hij wilde alles. Nee, niet zichzelf vast leggen. 
Stel je voor dat je iets belangrijks over het hoofd ziet. Je weet maar nooit wat je verliest. 
Hij noemde veel waar uit te kiezen viel: doorgaan of stoppen met deze studie, nog meer geld 
lenen, toch een ander dagritme aanleren, contact met zijn ouders op een laag pitje zetten, 
meer sporten, een tussenjaar nemen, wat wil ik met mijn leven? 
En dan nog meer keuzes om te maken: verleng ik mijn ov-kaart, ga ik gezonder eten, beperk 
ik me op social media of juist niet, toch een nieuwe computer aanschaffen die sneller is? 
 
schouwen en onderscheiden 
“Aandachtig Leven” nodigt uit om te kijken. Dat kan eenvoudig en zelfs overbodig klinken. 
“Kijken?! Ik weet toch wel waar het over gaat”, wordt nogal eens gezegd. 
Ja, is dat zo?  
Misschien ben ik wel wat gauw geneigd om te denken dat ik weet waar het over gaat. Of 
meen ik te weten waar tussen ik moet of kan kiezen. 
De vraag: “Heb je al goed gekeken?”, wordt als lastig en overbodig ervaren en soms als 
verrassend. 
Kijken vraagt om met aandacht te kijken of anders gezegd, het gaat om schouwen. Het is: 
zien wat werkelijk is. Schouwen is als “slow-food” voor geest en ziel. Bij schouwen gaat het 
niet om het maken van een lijstje met plussen en minnen en dan besluiten. 
Schouwen is een gebeuren en vraagt tijd, zoals aandachtig leven een gebeuren is en tijd 
vraagt. 
Door te schouwen neem je tot je, waar het werkelijk om gaat. Er zijn dan vragen zoals: Waar 
gaat het om als ik nog meer wil lenen? Wat speelt er tussen mij en mijn ouders als ik de 
relatie op een laag pitje wil zetten? Waar gaat het mij echt om als ik een tussenjaar wil 
nemen? 
Wanneer ik met aandacht tijd neem, dan wordt de vraag belangrijk hoe ik mij verhoud tot de 
vraag die ik stel of het gebeuren waar ik deel van uit maak. 
Wonderlijk dat een woord uit de Schrift ons dichterbij “met aandacht kijken” en bij het 
bewustzijn kan brengen bij wat gebeurt. 
In Ezechiël staat in twee hoofdstukken bijna dezelfde zin: “Mensenkind, kijk goed uit je ogen, 
spits je oren en schenk aandacht aan alles wat ik je laat zien want daarvoor ben je hierheen 
gebracht. En alles wat je zult zien, moet je aan Israël bekend maken”. (Ez. 40,4 en 44,5). 
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De Statenvertaling van 1928 vertaalt in plaats van “aandacht”: “zet je hart op alles”. 
Als we dit vers in verbinding brengen met “schouwen”, dan gaat het om drie werkwoorden: 
goed kijken, gespitst horen en aandacht schenken aan alles of (wat indringender is), je hart 
zetten op. De uitnodiging is gericht aan Mensenkind! Aan Adamkind! Aan iedereen! 
Je hoeft zelf niet veel meer te doen dan goed kijken, scherp horen en aandacht schenken. In 
het vers staat immers: wat ik je laat zien en daarvoor ben je hierheen gebracht. 
In onze gedachten mogen we verder gaan en deze woorden naar ons leven brengen. De 
voorbeelden in het begin van dit artikel komen uit het gewone, dagelijkse leven. Het 
dagelijkse leven laat ons zien wat het hier en nu ons brengt om te schouwen. 
Het schouwen brengt ons naar onderscheiden. Wanneer we ons leven gezien, gehoord en 
aandacht geschonken hebben, kunnen we onder-scheiden. Het brengt ons dat we echt uit 
elkaar kunnen leggen wat in ons leven speelt en komen we te weten wat voor ons leven 
gevend of leven belemmerend is. 
Door de tijd te nemen (zoals slow-food tijd nodig heeft) om te schouwen en dan te 
onderscheiden, komen we uit bij wat waarde-vol is. Het is een ervaring die heel anders is 
dan het resultaat van plussen en minnen. 
Je komt dan uit bij de waarden die je leven “vol” maken.  
Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wie ben ik of wie wil ik zijn, zoals ik leef? 
 
Keuzes: hoe bestendig en voor hoelang? 
Zoals het komen tot een keuze een proces, een gebeuren is, zo is het leven vanuit of volgens 
een keuze ook een gebeuren, een beweging. 
Een grote keuze, die impact heeft in je leven, zal je leven dieper kleuren, dan een kleine 
keuze, zoals je die dagelijks vaak maakt. 
Je mag groeien te leven volgens een keuze die je gemaakt hebt en je van “kleur verandert”. 
De toets blijft: maakt mijn keuze mijn leven nog steeds “vol”? 
Deze toets vraagt om “slow-food” te leven. Schouwend, aandachtig. 
 
Jacques Scholte 
 
 

Jean-Claude Colin, zaligverklaring 

 
Jean-Claude Colin was de stichter van de paters maristen – de priesters en broeders 
van de Sociëteit van Maria. 
Jean-Claude werd aan het eind van de 18de eeuw geboren in een door de revolutie 
verscheurd Frankrijk. Hij was overtuigd dat Onze Lieve Vrouw een groep mannen en 
vrouwen wilde om in deze wereld vol verwarring en uitdagingen haar werk te doen. 
Vanuit deze inspiratie baande hij de weg voor een nieuwe familie van religieuzen en leken in 
de Kerk. Onder het leiderschap van Colin, hun stichter en geestelijke vader, gaan maristen 
als missionarissen de boodschap van Christus verkondigen. Ze proberen dit te doen in de 
geest van Maria, vriendelijk en respectvol, waarheen ze ook gezonden worden, tot aan de 
uiteinden der aarde. 
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In onze dagen bidden Maristen over heel de wereld dat Jean-Claude Colin grotere 
bekendheid mag krijgen en dat mensen hem meer gaan vereren. Nu het proces van zijn 
zaligverklaring is begonnen, smeken maristen op zijn voorspraak Gods genade af over zich 
zelf en over de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd. 
In verband daarmee is er een noveen geschreven. Deze is in verschillende talen beschikbaar, 
maar niet in het Nederlands: https://www.jeanclaudecolin.org/resources/novena. 

 

 
 

bron: https://www.jeanclaudecolin.org/images/pdf/Who_is_JCC__x4_NL.pdf 
 
P. Alois Greiler (D) schrijft: “De canonisatie procedure van onze stichter, Eerbiedwaardige 
Jean-Claude Colin, werd weer opgepakt in 2010. Het algemeen bestuur van de maristen 
heeft mensen aangesteld die nodig zijn om vooruitgang te boeken in deze zaak: een 
postulator, een vice-postulator, iemand die de “fama” verspreidt en een aantal maristen in 
alle units die fungeren als contactpersonen. Ik ben de contactpersoon voor de Europese 
provincie. 
Ons werk was vooral gericht op gemeenschappelijk gebed (maristenlitanie, gebed voor de 
Zaligverklaring) en liturgie om mensen te raken met wie we in contact zijn. We hebben een 
noveen voorbereid vóór 15 november, de dag waarop P. Colin stierf in La Neylière (1875). De 
teksten laten Colin zien als de gewone mens en als een heilige, met daarbij passende 
gebeden en uittreksels uit de Constituties van de Maristen. P. Colin is als bepaalde 
landschappen. Eerst denk je dat er niet veel is te zien, maar hoe dichter je daarbij komt, hoe 
meer je ontdekt. Ron Nissen, een Marist uit Australië heeft een website in het leven 
geroepen waar men veel nuttige informatie kan vinden in verschillende talen: 
www.jeanclaudecolin.org. 

 
bron: ECHO’S VAN HET LEVEN VAN DE EUROPESE PROVINCIE, Editie 146, november 2020 

https://www.jeanclaudecolin.org/images/pdf/Who_is_JCC__x4_NL.pdf
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Wat moet ik tegen je zeggen? 
 
Een bekende vertelde op Facebook dat haar vriend haar in het begin van hun relatie 
gevraagd had: ‘Stel dat je je een keer veel zorgen maakt of verdrietig bent of bang, wat moet 
ik dan tegen je zeggen?’  Ze antwoordde: ‘Als mijn zorgen zo hoog oplopen dat ik het even 
niet helder meer zie, dan moet je: ‘Het komt goed.’  tegen me zeggen. ‘Ook al weet ik 
rationeel niet of dat wel waar zal zijn, het ontspant me meteen.‘ 
 
hoop voor de stad 
Lang geleden was het leven van de inwoners van Jeruzalem ontregeld. Een vreemde 
bezetter had een groot deel van de bevolking meegenomen. Er was geen koning meer, geen 
tempel.  De gevoelens van eenzaamheid, verdriet, zorgen, frustratie stapelden zich op, zowel 
voor wie nog in de stad waren, als voor wie de stad hadden moeten verlaten.  
Dan zegt de profeet Jesaja namens God: ‘Jeruzalem, ik zal niet rusten, totdat het weer goed 
met je gaat. Ik zal niet zwijgen, totdat de zon weer over jou opgaat en je redding zo zichtbaar 
zal zijn als een brandende fakkel. Ze zullen je niet meer noemen: 'Verlaten Vrouw.' Ze zullen 
je land niet meer 'Puinhoop' noemen. Maar ze zullen jou, Jeruzalem, 'Lieveling' noemen, en je 
land 'Gelukkig Getrouwd.' Want de Heer houdt van je.’ (Jesaja 62) 
Misschien is deze tekst wat te lyrisch voor onze moderne oren. Maar verander ‘Jeruzalem’ in 
‘Aleppo’, of in ‘Nice’ of in de naam van al die stille steden met een avondklok, verander 
‘Jeruzalem’ in de naam van een geliefde die het even niet meer weet, en we kunnen voelen 
dat deze woorden hoop willen brengen. Het komt goed! Dat wekt tranen. Maar ook 
vertrouwen.  
 
kerstmis  
Kerst zal anders zijn dit jaar. We zijn nog altijd ontregeld door het coronavirus. Was er in de 
eerste golf een gezamenlijke strijdlust, nu klinkt er meer moeheid, onzekerheid, angst door 
in ons leven. Het virus betreft zoveel meer dan onze gezondheid, het gaat ook over banen, 
vriendschappen, stages, toekomstperspectief. Het gaat zelfs over onze omgang met elkaar 
en met de aarde. Te midden van dat alles geeft God ons een Kind, een Lichtje.  Hij zegt 
eigenlijk tegen ons: ‘Ik heb jullie lief.’ Of: ‘Het komt goed’. In de hoop dat we net genoeg 
ontspannen om ons vertrouwen te hervinden, zodat alles nieuw kan worden.  
 
Marion Korenromp 
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maristeninformatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de paters maristen Europa:   www.maristeurope.eu  
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
 
Maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
Via deze website zijn te vinden: 

 Stiltehuis 

 Huis van Aandacht 

 Een Reis naar Binnen 

 Leerjaar Spiritualiteit 

 Aandachtig op Weg 

 Rond het Haardvuur 

 Meditatieavond 
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